
marmoleum® modular 

lines
shade
colour
marble



32

10
0 

x 2
5 

cm

50
 x 

25
 cm25

 x 
25

 cm

50
 x 

50
 cm

75
 x 

50
 cm

10
0 

x 1
5 

cm

Nieuw en origineel
Dit nieuwe assortiment van Forbo Marmoleum heeft 

net dat tikkeltje meer. Wij bieden u 61 kleuren en 

patronen om inspirerende vloeren te ontwerpen, op 

maat van uw ruimte. Er zijn zes tegelmaten, zoals 

rechthoekige tegels van 75 x 50 cm of 50 x 25 cm, 

vierkante tegels van 50 x 50 cm of 25 x 25 cm en 

planken van 100 x 25 cm of 100 x 15 cm.

Linoleum
Deze collectie haalt linoleum uit zijn vertrouwde 

omgeving. Marmoleum Modular, dat is een speels 

experiment met kleur en design, zoals geen enkele 

andere vloerbedekking het ooit heeft gewaagd. 

Subtiele nuances of sterke contrasten: u kiest. U kunt 

betonnen of gemarmerde vloeren met een industriële 

look ontwerpen en spelen met subtiele kleur- 

schakeringen zodat uw vloer van natuursteen of beton 

lijkt. U kunt spelen met de richting van de lijnen om 

een houtachtige vloer samen te stellen. Of u kunt 

voor gedurfde, expressieve kleuren gaan om uw eigen 

designaccenten te leggen in uw ruimte.

Het alternatief zonder pvc
De Marmoleum Modular-collectie biedt een kwaliteits-

vol alternatief zonder pvc voor alle luxueuze vinylen 

designplanken en -tegels die op de hedendaagse 

markt beschikbaar zijn. Marmoleum is gemaakt van 

hernieuwbare natuurlijke materialen, is pvc-vrij en 

bevat geen ftalaten of andere weekmakers. 

Marmoleum werd gecertificeerd door internationaal 

erkende ecologische labels, zoals Blue Angel, The Nordic 

Swan en Nature Plus. Als u Marmoleum gebruikt in uw 

projecten, krijgt u bovendien credits voor de inter- 

nationale LEED-certificering van duurzame gebouwen.

Creatieve vrijheid
Marmoleum Modular biedt u de mogelijkheid om de 

vloer van uw keuze te ontwerpen. De collectie nodigt u 

uit om te spelen met de vorm, maat en kleur van de 

gekozen tegels, ze te combineren en met elkaar te 

verbinden. Zo creëren wij een volslagen nieuw 

vloerconcept dat verder gaat dan het traditionele 

vloeraanbod, waar u enkel het design kunt kiezen. Nu 

kunt u spelen met de vormen, maten en tegelformaten 

naar keuze om de vloer te ontwerpen die u echt wil.

EEN NIEUW DUURZAAM 
VLOERCONCEPT DAT VERDER GAAT 
DAN HET TRADITIONELE AANBOD
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8-9  Grids online
10-13  Play with lines
14-17  Play with shade
18-21  Play with colour

22-25  Play with marble  
26   Ontstaan uit de natuur – 

ontworpen voor duurzaamheid
27  Een duurzame keuze
28-31  Uitleg bij de vloerplannen
32-33  Andere collecties van Marmoleum
34  Meer vloercollecties van Forbo
35  Technische specificaties

PL-13 (t5218, 100 x 25 cm)
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VANZELFSPREKEND 
KIEZEN VOOR MODULES
Heel wat vloerbekledingen worden in modulair formaat aangeboden: hout, steen, 

keramiek of tapijttegels. Ze bieden stuk voor stuk mogelijkheden om vloeren met 

een eigen identiteit te ontwerpen. Bij linoleum is dat vanzelfsprekend.
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Lines: een hedendaagse collectie van 

abstracte, lineaire patronen. Het willekeurig 

gekalanderde patroon van de Striato-planken 

vormt een uniek, natuurlijk design dat niet 

moet onderdoen voor moderne of traditionele 

houten vloeren en parketvloeren. De opties 

voor het vloerdesign variëren van effen, 

lineaire installaties tot elegante visgraatdessins. 

Door verschillende kleuren te mengen in 

eenzelfde design, ontstaan dankzij de 

kleurschakeringen in het Striato-schema 

subtiele nuances.

Shade: een collectie met een subtiele 

betonlook in koude en warme grijstinten en 

zwart-witcontrasten. Het kleurenpalet omvat 

kleuren en tinten die telkens licht van elkaar 

verschillen, om natuurlijke, realistische steen- 

en betonpatronen te creëren. Met de XL-tegel 

(75 x 50 cm) kan lei of steen worden nage-

bootst.

Colour: een modieuze collectie pasteltinten, 

een moderne mix van kleurrijk beton en een 

volledig spectrum van heldere, warme kleuren 

om de ruimte leven in te blazen. Dit is de kern 

van de collectie en het kenmerk waarvoor 

linoleum het meest gekend is: kleur. Kleuren 

kunnen worden ingezet om te accentueren of 

om met een unieke mozaïekvloer een 

bepaalde sfeer te scheppen in een ruimte.

Marble: klassieke en eigentijdse marmer- 

kleuren, ontworpen om gecombineerd te 

worden en uw vloerplan een speciale dimensie 

te geven. Zet in op het natuurlijke marmer-

motief van linoleum door de verschillende 

marmerschakeringen te combineren en zo een 

rijke en unieke, natuurlijke vloer te creëren.

U kunt uiteraard niet alleen binnen de thema’s 

combineren, maar ook alle kleuren en designs 

onderling combineren.

DEZE NIEUWE LINOLEUMCOLLECTIE VAN FORBO DRUKT 
ZICH UIT OP VIER VERSCHILLENDE MANIEREN:LINES
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PC-11 (t3203 - t3242) PC-12 (t3224 - t3238 - t3242 - 

t3243 - t3244 - t3245 - t3251 - 

t3563 - t3566 - t3887)

GRIDS ONLINE

De collectie leent zich uitstekend tot spelen met kleuren en 

patronen. We stelden een aantal patronen samen als voorbeeld 

van de verschillende soorten vloer die u kunt creëren. De patronen 

kunnen online worden ingekleurd en tonen hoe uw design wordt 

omgezet in een reële vloer in een levensechte omgeving.

Op de website met de Forbo vloerplanner kunt u naar hartenlust 

spelen, combineren en prachtige vloeren creëren.

MARMOLEUM MODULAR BIEDT U EINDELOOS 
VEEL KEUZE IN VORMEN, MATEN EN KLEUREN.

www.marmoleummodular.com

Grid PC-10
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PL-11 (t5217 - t5230 - t5235) PL-12 (t3573) PL-22 (t5229 - t5230 - t5235 - 
t5236)

PL-23 (t3573 - t5217 - t5225 - t5235)

Grid PL-10 Grid PL-20

t3573 - t5218- t5231 - t5232, 100 x 25 cm PL-21 (t5217 - t5230 - t5235, 100 x 15 cm - 100 x 25 cm)

1 
m

.

1 
m

.

Vijftien verschillende kleuren, gerangschikt volgens 

tint en kleurschakering, vormen deze spectaculaire 

collectie van planken en tegels. Striato is ideaal voor het 

creëren van natuurlijk ogende vloeren, mooi uitgelijnd 

of in visgraatdessin, in effen kleuren of in een subtiele 

mengeling met een vleugje abstract hout.

ABSTRACTE LINEAIRE DESIGNS 
IN PLANKEN EN TEGELS

PL-51 (t3575 - t5232, 100 x 25 cm)
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marmoleum® modular lines

t3575 | white cliffs LRV 57% t5230 | white wash LRV 49%t5225 | compressed time LRV 34% t5218 | Welsh moor LRV 8% t5216 | Pacific beaches t5216cgLRV 48%

t5232 | rocky ice LRV 44% t5235 | North Sea coast LRV 32%t3573 | trace of nature LRV 27% t5229 | fresh walnut LRV 15% t5233 | Caribbean shore t5233cgLRV 43%

t5226 | grey granite LRV 29% t5217 | whithered prairie LRV 23%t5231 | Cliffs of Moher LRV 17% t5236 | fox cub LRV 19% t5234 | Corn Island t5234cgLRV 37%

PL-41 (t5216cg - t5233cg - t5234cg, 25 x 50 cm)

PL-33 (t5225, 50 x 50 cm)

De collectie bestaat uit lichte, gele kleuren, middelmatige, bruine tonen en donkere, 

grijze tinten. De planken zijn verkrijgbaar in de afmetingen 100 x 25 cm en 100 x 15 cm. 

Verder is er een tegel van 50 x 50 cm en een interessante tegel van 25 x 50 met een 

kruiselings geaderde lijn in de gele tonen voor een bamboe-effect.
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PS-11 (t3716 - t3717 - t3718) PS-12 (t3711 - t3719 - t3720 - t3721) PS-21 (t3711 - t3719 - t3720) PS-22 (t3704 - t3716 - t3717 - t3718)

Grid PS-10 Grid PS-20

t3711 - t3719 - t3720 - t3721, 50 x 25 cm t3717 - t3718 - t3719 - t3720, 75 x 50 cm

1 
m

.

1 
m

.

De acht grijze schakeringen bieden samen met het 

zwart-witte linoleum een fijnzinnig evenwicht in 

structuur, kleur en tint. Ze liggen zo dicht bij elkaar dat 

elke combinatie van de collectie-items een subtiele 

kleurnuance schept ...

EEN UITGELEZEN EN 
GEVOELIG EVENWICHT

PS-13 (t3722 - t3716, 50 x 25 cm)
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PS-32 (t3704 - t3716 - t3717 - 

t3718)

PS-33 (t3711 - t3719 - t3720 - t3721)
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Grid PS-30

PS-31 (t3707 - t3717 - t3718 - t3722, 50 x 25 cm - 50 x 50 cm)

PS-41 (t3722 - t3716, 50 x 50 cm)

t3716 | Mercury LRV 50% t3711 | cloudy sand LRV 49%

t3717 | Neptune LRV 38% t3719 | Malibu beach LRV 37%

t3722 | stardust LRV 59% t3718 | Pluto LRV 30% t3720 | sandy coast LRV 28%

t3707 | black hole LRV 7% t3704 | satellite LRV 23% t3721 | Ipanema LRV 23%

Vier koude betongrijze tinten en vier warme zandkleuren, 

aangevuld met klassieke ‘Black and White’-tegels. De tegels zijn 

verkrijgbaar in deze formaten: 75 x 50 cm, 50 x 25 cm, 50 x 50 cm, 

25 x 25 cm. De subtiele kleurschakeringen in het betonassortiment 

creëren samen fijne nuances die uw vloer tot leven brengen 

wanneer het licht erop valt.

marmoleum® modular shade
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PC-11 (t3203 - t3242) PC-12 (t3224 - t3238 - t3242 - t3243 - 

t3244 - t3245 - t3251 - t3563 - t3566 -

t3887)

PC-22 (t3713 - t3714 - t3882) PC-23 (t3566 - t3712 - t3713 - 

t3714 - t3715)

1 
m

.

1 
m

.

Grid PC-10 Grid PC-20

t3242 - t3255 - t3566 - t3882 - t3884, 50 x 50 cm PC-21 (t3563 - t3566 - t3712 - t3715, 25 x 25 cm - 75 x 50 cm) + t3243

Kleurrijke vloeren zijn krachtige statements, maar ze 

kunnen ook een stevige basis vormen voor het 

ontwerp van een ruimte. Een traditionele, tweekleurig 

geruite vloer verandert grondig wanneer er een derde 

of vierde kleur bijkomt, en wanneer er bovendien een 

vleugje willekeurigheid wordt toegevoegd aan het 

design, ziet de vloer er ronduit spectaculair uit.

Highlights en andere combinaties
De collectie Colour kan ook worden gecombineerd 

met Lines, Shade of Marble, waar Colour-elementen 

highlights of accenten kunnen aanbrengen in een 

eerder effen vloerplan.

KLEURRIJKE, KRACHTIGE RUIMTES 
CREËREN MET HIGHLIGHTS, ACCENTEN 
EN ADVIES VOOR UW VLOERPLAN

t3242 - t3563 - t3887 (25 x 25 cm)
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PC-31 (t3238 - t3884 - t3887, 25 x 25 cm)

t3712 | orange shimmer LRV 31% t3243 | stucco rosso LRV 23%t3563 | frozen autumn LRV 48% t3203 | henna LRV 11% t3127 | Bleeckerstreet LRV 9%

t3713 | purple haze LRV 30% t3245 | summer pudding LRV 12%t3887 | moonlight LRV 42% t3244 | purple LRV 8% t3030 | blue LRV 12%

t3714 | blue dew LRV 32% t3882 | relaxing lagoon LRV 39%t3884 | frost LRV 45% t3238 | laguna LRV 30% t3242 | adriatica LRV 9%

t3715 | phosphor glow LRV 34% t3251 | lemon zest LRV 52%t3566 | silent sulphur LRV 57% t3224 | chartreuse LRV 38% t3255 | pine forest LRV 17%

De collectie Colour bestaat uit vier eigentijdse grijsschakeringen 

die worden gecombineerd met één contrasterende kleur, vier 

bij elkaar passende pasteltinten en een set van twaalf modieuze, 

heldere en rijke kleuren voor speelse en spannende combinaties 

die de ruimte leven inblazen.

marmoleum® modular colour
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PM-12 (t3053 - t3136 - t3146 - 

t3216)

PM-13 (t3405 - t3407) PM-22 (t2713 - t3048 - t3136 - 

t3146)

PM-23 (t2713 - t3246 - t3252 - 

t3254)

1 
m

.

1 
m

.

Grid PM-10 Grid PM-20

PM-11 (t3254 - t3405 - t3423 - t3425, 50 x 50 cm) PM-21 (t3048 -t3136 - t3139 - t3216, 50 x 25 cm)

Ervaar ons exclusieve marmerlinoleum in een nieuw formaat. 

De collectie van traditionele en hedendaagse marmerdesigns in 

combinatie met een waaier van intense en kleurrijke marmers, 

aangevuld met eenvoudige en subtiele marmerdessins geeft 

een verbazingwekkend natuurlijk, intens en realistisch 

steeneffect. De traditionele marmerlook komt op moderne wijze 

tot leven. De gemarmerde vloerdesigns vallen bijzonder goed te 

combineren met andere natuurlijke materialen, zoals hout, steen, 

glas of leer, wat ideaal is voor winkels of horecazaken.

KLASSIEK MARMER IN
MODERNE TIJDEN

PM-24 (t3048 - t3139 - t3407, 50 x 25 cm)
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PM-32 (t3048 - t3136 - t3146) PM-33 (t3216 - t3232)
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Grid PM-30

PM-31 (t3053 - t3139, 50 x 25 cm)

t2713 | calico LRV 53%t3407 | donkey island LRV 36%

t3252 | sparrow LRV 29%t3405 | Granada LRV 28%

t3246 | shrike LRV 21%

t3254 | clay LRV 17%t3423 | painters palette LRV 24%

t2707 | barley LRV 49%

t3136 | concrete LRV 47%

t3146 | serene grey LRV 27%

t3048 | graphite LRV 14%

t3232 | horse roan LRV 40%

t3216 | moraine LRV 34%

t3053 | dove blue LRV 27%

t3139 | lava LRV 9%

t3425 | autumn leaf LRV 15%

Een collectie van 16 klassieke en eigentijdse 

marmerkleuren die speciaal werden ontworpen om 

gecombineerd te worden en uw vloer een speciale 

dimensie te geven. 

marmoleum® modular marble
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Marmoleum Modular is uniek, want elke vorm wordt 

afzonderlijk uit het basismateriaal gesneden. Goed 

geïnstalleerde tegels sluiten naadloos aan en moeten 

niet gelast worden. De polyesterrug maakt het product 

dimensionaal erg stabiel, zelfs wanneer het in grote 

ruimten wordt geïnstalleerd. Modular Marmoleum is 

behandeld met Topshield2, een onderhouds- 

vriendelijke, tweelagige acrylafwerking op basis van 

water, die bestand is tegen krassen, vlekken en vuil. 

Zo blijft de vloer er altijd even mooi uitzien.

Marmoleum Modular is een duurzaam alternatief 

voor alle modulaire designvloeren die vandaag de 

dag beschikbaar zijn op de markt.

Met de nieuwe Topshield2-afwerking is de vloer 

onmiddellijk na de installatie gebruiksklaar. De 

modulaire tegels zijn gemakkelijk te installeren, 

vereisen minimale reiniging en schoonmaak en 

kunnen na hun levenscyclus worden gerecycleerd.

EEN DUURZAME EN 
GEBRUIKSKLARE KEUZE

ONTSTAAN UIT DE NATUUR –
ONTWORPEN VOOR DUURZAAMHEID
Het produceren van Marmoleum Modular gebeurt 

in samenwerking met de natuur. We combineren 

natuurlijke materialen en verwerken ze samen met 

onze expertise. Het resultaat van onze passie is een 

mooie, duurzame, pvc-vrije en kwaliteitsvolle vloer die 

natuurlijk en biologisch afbreekbaar is. 

Marmoleum Modular wordt gemaakt van natuurlijke materialen waaronder lijnzaadolie, houtmeel, pijnhars, kalksteen en pigmenten.



PL-40

1 
m

.

PL-10

PL-20

PL-50

PS-20

PS-30

1 
m

.
1 

m
.

1 
m

.
1 

m
.

1 
m

.

PL-12
100 x 25 cm:  t3573  100%

PL-13
100 x 25 cm:  t5218  100%

PL-22
100 x 25 cm:  t5229  31%   t5236  31% 
100 x 15 cm:  t5230  19% t5235  19%

PL-23
100 x 25 cm:  t3573  31%   t5217  31% 
100 x 15 cm:  t5225  19% t5235  19%   

PL-11
100 x 25 cm:  t5217  33% t5230  33% 
 t5235  33%   

PL-21
100 x 25 cm:  t5217 21%   t5230 21% t5235 21%
100 x 15 cm:  t5217 13%   t5230 13% t5235 13%

PL-41
25 x 50 cm:  t5216cg  33,3% t5233cg  33,3%  
 t5234cg  33,3%  

PL-51
100 x 25 cm:  t3575  50%   t5232  50% 

PS-22
75 x 50 cm:  t3704  25%  t3716  25% 
 t3717  25%   t3718  25%  

PS-32
50 x 25 cm: t3704 25% t3716 25%
50 x 50 cm: t3717 25% t3718 25% 

PS-21
75 x 50 cm:  t3711  33,3%   t3719  33,3% 
 t3720  33,3% 

PS-31
50 x 25 cm:  t3707 25% t3722 25%
50 x 50 cm: t3717 25% t3718 25%

PS-33
50 x 25 cm: t3711 25% t3721 25%
50 x 50 cm: t3719 25% t3720 25%

PL-30

1 
m

.

PL-32
50 x 50 cm:  t3573  25% t5225  25% 
 t5231  25%   t5236  25%

PL-33
50 x 50 cm:  t5225  100% 

PL-31
50 x 50 cm:  t5236  100%  

PS-10

1 
m

.

PS-12
50 x 25 cm:  t3711  25% t3719  25% 
 t3720  25%   t3721  25%

PS-11
50 x 25 cm:  t3716  33,3%   t3717  33,3% 
 t3718  33,3%  

PC-10

1 
m

.

PC-11
50 x 50 cm: t3203  37,5%   t3242  62,5%  

PC-12
50 x 50 cm: t3224  10% t3238  10% t3242  10% t3243  10% t3244  10%  
 t3245  10% t3251  10% t3563  10% t3566  10% t3887  10%

UITLEG BIJ DE LINES-VLOERPLANNEN UITLEG BIJ DE SHADE-VLOERPLANNEN

UITLEG BIJ DE COLOUR-VLOERPLANNEN

Ontdek al onze vloerplannen
en patronen op
www.marmoleummodular.com
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PM-12
50 x 50 cm:  t3053  25% t3136  25% 
 t3146  25%  t3216  25% 

PM-22
50 x 25 cm: t2713  25%  t3048  25% 
 t3136  25%  t3146  25%  

PM-10

PM-20

PM-11
50 x 50 cm:  t3254  25%  t3405  25% 
 t3423  25%   t3425  25%  

PM-13
50 x 50 cm:  t3405  50%   t3407  50%
 

PM-21
50 x 25 cm: t3048  25%  t3136  25%   
 t3139  25%  t3216  25%

PM-23
50 x 25 cm: t2713  25% t3246  25%   
 t3252  25% t3254  25%

1 
m

.
1 

m
.

PC-20

1 
m

.

PC-22
25 x 25 cm: t3882 10%
75 x 50 cm: t3713 45% t3714 45%   

PC-21
25 x 25 cm: t3563 5% t3566 5%
75 x 50 cm: t3712 45% t3715 45%

PC-23
25 x 25 cm: t3566 10%
75 x 50 cm: t3712 22.5% t3713 22.5%  
 t3714 22.5% t3715 22.5%

PM-32
50 x 25 cm: t3048  25%  t3136  50% 
 t3146  25%  

PM-30 PM-31
50 x 25 cm: t3053  25% t3139  75%  

PM-33
50 x 25 cm: t3216  50%  t3232  50% 

1 
m

.

Play with marble

product dessin name LRV % NCS

t2707 barley 49 NCS S  1515 - Y30R

t2713 calico 53 NCS S  2010 - Y20R

t3048 graphite 14 NCS S 7502 - Y

t3053 dove blue 27 NCS 4005 - B80G

t3136 concrete 47 NCS S 3005-G80Y

t3139 lava 9 NCS S 8000-N

t3146 serene grey 27 NCS S 4502-Y

t3216 moraine 34 NCS S 4005-G80Y

t3232 horse roan 40 NCS S 3010-Y20R

t3246 shrike 21 NCS S 6005 - Y20R

t3252 sparrow 29 NCS S 4010 - Y10R

t3254 clay 17 NCS S 6010 - Y30R

t3405 Granada 28 NCS S 5005 - Y20R

t3407 donkey island 36 NCS S 3010 - Y30R

t3423 painters palette 24 NCS S 4020 - Y20R

t3425 autumn leaf 15 NCS S 6010 - Y30R

UITLEG BIJ DE MARBLE-VLOERPLANNEN

Play with lines

MARMOLEUM MODULAR - LRV & NCS

t5216 Pacific beaches 48 NCS S 2020 - Y10R

t5216cg Pacific beaches 48 NCS S 2020 - Y10R

t5217 withered prairie 23 NCS S 5010 - Y30R

t5218 Welsh moor 8 NCS S 8005 - Y80R

t5225 compressed time 34 NCS S 4010 - Y30R

t5226 grey granite 29 NCS S 5005 - G50Y

t5229 fresh walnut 15 NCS S 6020 - Y50R

t5230 white wash 49 NCS S 2010 - Y30R

t5231  Cliff of Moher 17 NCS S 6005 - Y20R

t5232 rocky ice 44 NCS S 3005 - Y20R

t5233 Caribbean shore 43 NCS S 2020 - Y20R

t5233cg Caribbean shore 43 NCS S 2020 - Y20R

t5234 Corn Island 37 NCS S 3020 - Y20R

t5234cg Corn Island 37 NCS S 3020 - Y20R

t5235 North Sea coast 32 NCS S 4010 - Y30R

t5236 fox cub 19 NCS S 5020 - Y40R

t3573 trace of nature 27 NCS 5005 - Y20R

t3575 white cliffs 57 NCS 2010 - Y

product dessin name LRV % NCS

Play with colour
product dessin name LRV % NCS

t3030 blue 12 NCS S 5030 - R90B

t3127 Bleeckerstreet 9 NCS S 2570-R

t3203 henna 11 NCS S 5040-Y80R

t3224 chartreuse 38 NCS S 2050-G60Y

t3238 laguna 30 NCS S 2040 - B10G

t3242 adriatica 9 NCS S 5540 - B10G

t3243 stucco rosso 23 NCS S 2050 - Y70R

t3244 purple 8 NCS S 7020 - R50B

t3245 summer pudding 12 NCS S 4040 - R30B

t3251 lemon zest 52 NCS S 1050 - Y10R

t3255 pine forest 17 NCS S 6020 - G50Y

t3563 frozen autumn 48 NCS S  2010 - Y40R

t3566 silent sulphur 57 NCS S  2020 - G90Y

t3712 orange shimmer 31 NCS S 4502 - Y / 
NCS S 1050 - Y50R

t3713 purple haze 30 NCS S 4005 - G20Y / 
NCS S 2020 - R50B

t3714 blue dew 32 NCS S 4005 - G20Y / 
NCS S 2040 - B10G

t3715 phosphor glow 34 NCS S 4010 - Y10R /
NCS S 3050 - G90Y

t3882 relaxing lagoon 39 NCS S 3020 - G10Y

t3887 moonlight 42 NCS S 2005 - G50Y

t3884 frost 45 NCS S 3010 - G40Y

t3704 satellite 23 NCS S 5502 - Y

t3707 black hole 7 NCS S 8500 - N

t3711 cloudy sand 49 NCS S 2010 - Y 

t3716 Mercury 50 NCS S 1502 - Y

t3717 Neptune 38 NCS S 2502 - Y

t3718 Pluto 30 NCS S 3502 - Y

t3719 Malibu beach 37 NCS S 3010 - Y10R

t3720 sandy coast 28 NCS S 4010 - Y10R

t3721 Ipanema 23 NCS S 5010 - Y10R

t3722 stardust 59 NCS S 1010 - G80Y

product dessin name LRV % NCS

Play with shade

Ontdek al onze vloerplannen en patronen op www.marmoleummodular.com

Opgelet!
• Linoleum heeft van nature een gelige waas die verdwijnt binnen 24 uur 

zodra het linoleum wordt blootgesteld aan normaal daglicht.

• Installeer tegels voor een goed resultaat  kwartslag gedraaid.

• Linoleum is een natuurlijk product. Daarom kunnen de kleuren afwijken, 

vooral wanneer u eenzelfde kleur in verschillende afmetingen gebruikt.
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MEER LINOLEUMCOLLECTIES

marmoleum® cork linoleum®  marmoleum®
sport   bulletin board® furniture linoleumThe Unexpected

Nature of linoleum

Marmoleum
Maak kennis met Marmoleum, een 

fascinerende wereld van kleuren en 

dessins. Marmoleum voelt zich 

volkomen thuis in de architectuur en 

inrichting van de gebouwen van 

morgen. Marmoleum is een vloer die 

is samengesteld uit louter natuurlijke 

ingredienten. Het is de meest duurzame 

vloer in zijn soort. Alle Marmoleum 

vloeren zijn nu voorzien van Topshield2, 

een dubbele UV- geharde afwerklaag. 

Deze garandeert dat uw vloer zijn hele 

leven in optimale staat blijft bij de 

laagste levenscycluskosten.

Unexpected Nature van 
Marmoleum
Deze collectie speelt in op moderne 

designtrends en is geïnspireerd door 

spectaculaire natuurverschijnselen. 

Adembenemende natuurwonderen zoals 

vulkanen, tropische bossen, kratermeren. 

Of zoutvlakten, rots- en steenformaties 

en gletsjers. De kleurcombinaties zijn fris 

en verrassend. Perfect voor inspirerende 

vloerontwerpen die van elk vertrek een 

betoverend schouwspel maken.

Cork Linoleum
Forbo Marmoleum wordt gemaakt 

van lijnzaadolie dat wordt vermengd 

met pijnhars, houtmeel en kalksteen. 

Bij Cork Linoleum wordt het houtmeel 

vervangen door fijngemalen kurk. 

Deze kurkvloer absorbeert schokken 

en voelt aangenaam warm aan. Een 

goede keuze dus voor behandelkamers 

en kinderdagverblijven. De natuurlijke 

kleuren in deze collectie varieren van 

zandkleur en oker tot steenrood en een 

aantal subtiele grijstinten.

Bulletin board
Van de vloer tot de muur - Forbo Bulletin 

board is een linoleum afwerkingsmateriaal 

met ongekende mogelijkheden. Ideaal 

voor muren of verticale oppervlakken zoals 

prikborden. Het materiaal is niet alleen 

prachtig om te zien, maar ook functioneel. 

Bulletin Board is ook verkrijgbaar in frames. 

Dankzij de bacteriostatische eigenschappen 

wordt dit product ook veel toegepast in 

ziekenhuisvertrekken zoals patiëntenkamers 

en overlegruimtes.

Furniture Linoleum
Terwijl Forbo Marmoleum vooral staat voor 

duurzaamheid en functionaliteit, is Furniture 

Linoleum vooral geliefd om de unieke 

esthetische eigenschappen en aangename 

look and feel. Dit fijnkorrelige, hoogwaardige 

linoleumproduct is de droom van elke 

interieurontwerper. Mat, glad, zacht. Elk object 

krijgt een eigen karakter dankzij dit unieke 

bekledingsmateriaal. Het decoratieve 

opper vlak kan eenvoudig worden gereinigd. En 

met het verstrijken van de tijd wordt Furniture 

Linoleum alleen maar mooier, net zoals echt 

leer ook een natuurlijk patina ontwikkeld. De 

collectie Furniture Linoleum telt 24 stevige, uni 

kleuren. Van steenkoolzwart tot warm wit en 

alle kleuren daar tussenin.

Marmoleum Sport
Marmoleum Sport is speciaal ontwikkeld voor 

multifunctionele indoor sportaccommodaties. 

De vloer is leverbaar in diktes van 3,2 mm en 

4,0 mm. De sportvloer is opgebouwd uit 

milieuvriendelijke materialen en vormt daarmee 

een goed alternatief voor sportvloeren van 

PVC of rubber. Een Marmoleum Sport vloer die 

geïnstalleerd is op een officiële vlakverende 

ondervloer voldoet aan de internationale eisen 

voor binnensportvloeren als het gaat om 

indrukbestendigheid, veerkracht en slipweer-

stand. De vloer kan ook worden geleverd met 

een schokdempende ondervloer van gerecycled 

rubber voor multifunctionele sportcentra of 

schoolgymzalen. Markeringen en eindproducten 

kunnen eenvoudig worden aangebracht.
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MEER VLOERCOLLECTIES 
VAN FORBO

  Project Vinyl  Textielvloeren Schoonloopsystemen

Luxe vinyltegels 
& -stroken
Luxe Vinyl Tegels zijn 
zijn uitgegroeid tot 
een nieuwe categorie 
vloerbedekking die in 
vele segmenten wordt 
toegepast. Of het nu retail, 
leisure, horeca, kantoren 
of zorginstellingen zijn, 
LVT wordt gezien als een 
eenvoudig te installeren 
en te onderhouden 
vloerbedekking met bijna 
perfecte imitaties van de 
natuurlijke tegenhangers 
zoals hout en steen. Maar 
ook abstracte prints zijn 
volop beschikbaar. Forbo 
Allura biedt hoge kwaliteit 
en een lange levesnduur. 
Bovendien zijn de prints 
zo verfijnd dat ze vrijwel 
niet van echt zijn te 
onderscheiden.

Project vinyl
Naast LVT biedt Forbo 
een scala van vinyl 
vloerbedekkingen met 
specifieke technische 
kenmerken zoals anti-slip 
vloeren, geleidende 
vloeren, akoestische 
vloerbedekkingen en 
vinylvloeren voor 
algemeen gebruik. 
Beschikbaar in vele 
kleuren en dessins. In 
sommige gevallen wordt 
project vinyl gekozen als 
alternatief voor LVT. 
Collecties van verschil-
lende productgroepen 
zijn prima met elkaar te 
combineren, ook binnen 
eenzelfde installatie.

Flotex gevlokte 
vloerbedekking
Flotex is net zo praktisch 
als een veerkrachtige vloer 
en even slipvrij en 
geluiddempend als een 
textielvloer.
Flotex is volledig 
waterdicht en daarom de 
enige echt wasbare 
textielvloer op de markt.
Het resultaat is een 
warme, comfortabele, 
hygiënische vloer-
bedekking, die constant 
beschermt tegen 
bacteriën en stofmijt en 
die geschikt is voor elke 
commerciële ruimte.

Textielvloeren
Forbo’s collectie 
textielvloeren bestaat uit 
kwaliteitsvolle getufte 
tegels en een uitgebreid 
assortiment naaldvilt-
tapijten. Onze getufte 
tapijttegels voldoen aan 
de eisen die vandaag de 
dag worden gesteld aan 
kantooromgevingen wat 
betreft flexibiliteit in 
design en installatie, 
terwijl onze robuuste, 
slijtvaste naaldvilt 
collecties  ideaal zijn om 
een rustgevende en 
harmonieuze sfeer te 
scheppen in drukke 
zones.

Schoonloop-
systemen
Creating better environ-
ments begint bij de 
ingang van elk gebouw. 
Een goed schoonloop-
systeem voorkomt dat 
vocht, zand, modder 
en grind het gebouw 
wordt binnengelopen. 
Coral schoonloop- 
systemen zijn ontworpen 
om vocht te absorberen 
en het vuil van schoenen 
te schrapen.

Flotex gevlokte
vloerbedekking

Luxe vinyltegels &
-stroken

Marmoleum Modular voldoet aan de eisen van EN-ISO 24011 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

1 Totale dikte EN-ISO 24346 2,5 mm

D Zwaar huishoudelijk gebruik EN-ISO 10874 Klasse 23

H Zeer zwaar commercieel gebruik EN-ISO 10874 Klasse 34

K Industrieel gebruik EN-ISO 10874 Klasse 43

; Afmetingen (lengte x breedte) EN-ISO 24342 25 x 25 cm 25 x 50 cm 50 x 25 cm 50 x 50 cm 75 x 50 cm 100 x 15 cm 100 x 25 cm

2 Rechtheid en haaksheid EN-ISO 24342 ≤ 0,25 mm ≤ 0,35 mm ≤ 0,35 mm ≤ 0,35 mm ≤ 0,35 mm ≤ 0,35 mm ≤ 0,35 mm

3 Indrukbestendigheid EN-ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm

g Geschikt voor bureaustoelen EN 425 Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen.

> Kleurechtheid EN-ISO 105-B02 Methode 3: blauwschaal minimaal 6.

5 Weerstand tegen chemicaliën EN-ISO 26987
Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen.
Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.

* Weerstand tegen bacteriën
Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MSRA bacterie en de 
Acinetobacter baumannii. 

u Weerstand tegen sigaretten EN 1399 Vlekken als gevolg van uitgedrukte sigaretten kunnen worden verwijderd.

[ Slipweerstand DIN 51130 R9

s Contactgeluidreductie EN ISO 717-2 ≤ 5 dB

- Levens Cyclus Analyse LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.

e Geschikt voor vloerverwarming DIN 52612 ja, warmteweerstand ca. 0,014 m2. K/W

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN 14041

T Brandgedrag EN 13501-1 C
fl
-s1

Z Slipweerstand EN 13893 DS: ≥ 0.30

L Statische elektriciteit EN 1815 < 2 kV

e Warmtegeleidingcoëfficiënt EN 12524 0.17 W/m·K
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De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.



Forbo Flooring Systems is onderdeel van
de Forbo Group, wereldleider in vloer-,
lijm-, en transportsystemen, en biedt een
compleet assortiment vloerbedekkingen
voor zowel de projecten- als de
consumentenmarkt. Hoogwaardige
linoleum-, vinyl-, textielvloeren en
schoonloopsystemen combineren
functionaliteit, kleur en design, zodat u
voor elke omgeving over een totaalpakket
aan vloeroplossingen beschikt.

Forbo Flooring
’t Hofveld 4
1702 Groot-Bijgaarden
België
Tel: +32 2 464 10 10
Fax: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be


